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RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  ADMINISTRATIVO.
INÉPCIA  DA  INICIAL. REJEIÇÃO  DE  PRELIMINAR.
SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA.  COBRANÇA DE TERÇO DE
FÉRIAS.  DECRETO  LEI  N.  20.910/1932.  PROVA  DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. ART. 333,  II,  DO CPC.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO DO TJPB.  ARTIGO 557,
CAPUT,  CPC  E  SÚMULA  253,  STJ.  SENTENÇA  MANTIDA.
SEGUIMENTO NEGADO AOS RECURSOS.

"A erronia  do nomen juris  conferido à  ação proposta  não  lança
qualquer  reflexo negativo  na  causa,  não  gerando-lhe  a  carência,
sempre  que  a  exposição  fática  contida  na  vestibular
compatibilizar-se com a proposição jurídica do postulante (AC n. ,
de Braço do Norte, rel. Des. Trindade dos Santos, j. Em 14-3-02)”.1

-  Nos  termos  do  artigo  333,  inciso  II,  do  CPC,  incumbe  ao
Município  demonstrar  que  efetivamente  pagou  as  verbas
remuneratórias  de  servidor  supostamente  inadimplidas.  Em  não
tendo comprovado o pagamento dos terços de férias relativamente
a parte do último quinquênio, a procedência da pretensão autoral é
imperativa neste ponto.

-  Conforme  Súmula  n.  253,  do  Colendo  Superior  Tribunal  de
Justiça,  o  “art.  557  do  CPC,  que  autoriza  o  Relator  a  decidir  o
recurso, alcança o reexame necessário”.

Relatório

Trata-se de recurso oficial e apelação manejados pelo Município de
Nova  Olinda  contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  Comarca  de  Santana  dos

1 TJPB – 001.2008.014001-3/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 29/11/2011



Garrotes nos autos da ação declaratória de ato ilegal c/c obrigação de fazer c/c cobrança
com pedido de antecipação de tutela, promovida por Maria de Lourdes Silva, ora apelada,
em face do Município recorrente.

Em sua peça vestibular, narra a promovente ser funcionária pública
municipal há bastante tempo, não tendo, porém, percebido os valores referentes ao terço
de férias a que faz jus, nem, tampouco, percebido o aumento preceituado na legislação
respectiva,  haja  vista  a  existência  de  Plano  de  Cargos,  Carreira  e  Remuneração  do
Magistério  Público  do  Município  de  Nova  Olinda.  Além  disso,  sustenta  ser  devida
gratificação de  40% (quarenta por cento) do vencimento, em razão de lecionar em escola
de difícil acesso. Desta feita, pleiteia o pagamento dos terços de férias relativamente ao
período não prescrito, assim como, a concessão do seu reajuste salarial.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou
parcialmente  procedentes  os  pedidos  da  autora,  condenando  a  Fazenda  Pública  ao
pagamento dos terços de férias relativos ao último quinquênio trabalhado, à exceção do
exercício de 2011, já pago, devidamente acrescidos de juros de mora de 0,5%, a contar da
citação (Art.  1º-F,  da  Lei  9.494/1997),  e  de  correção monetária  pelo  INPC,  a  partir  do
inadimplemento.

Inconformado,  o  Poder  Público  demandado  interpôs  recurso
apelatório, pugnando pela reforma do decisum, ao alegar, em suma: erro “in procedendo” e
incompatibilidade de pedidos, a nulidade do contrato firmado, haja vista a inobservância
de aprovação em concurso público.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

DECIDO

De início, entendo que, em se tratando de litígio em que a Fazenda
Pública foi vencida, necessário o cumprimento do rito previsto no art. 475, I, e seu § 1º, do
Código de Processo Civil.

Anote-se,  ademais,  que  inaplicável  o  disposto  no  §  2º  do  artigo
citado, pois, conforme jurisprudência emanada da Corte Superior, “as sentenças ilíquidas
desfavoráveis à União, ao Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às respectivas
autarquias  e  fundações  de  direito  público  estão  sujeitas  ao  reexame  necessário.  A
exceção contida no art. 475, § 2º, do CPC não se aplica às hipóteses de pedido genérico e
ilíquido, pois esse dispositivo pressupõe uma sentença condenatória 'de valor certo não
excedente a 60 (sessenta) salários mínimos'.” 2

2 STJ - EREsp 699.545/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi – Corte Especial – j. 15/12/2010, - DJe 10/02/2011.



Assim, de ofício, examino o litígio devolvido a esta Corte, também,
sob o prisma da remessa necessária. 

Quanto  a  preliminar de  inépica  da  inicial,  penso  que não merece
acolhida. Segundo o apelante, a petição propõe ação declaratório cumulada com obrigação
de fazer, mas a pretensão é de ordem condenatória. Além disso, haveria incompatibilidade
de  pedidos.  Nada  obstante  o  erro  do  “nomen  juris”  da  ação,  seu  objeto  está  bem
delimitado e claro, de forma que o pedido e a causa de pedir demonstram, em verdade, a
pretensão condenatória. O só fato do nome dado a demanda estar equivocado, não induz à
inépcia da inicial, sendo suficiente que a narrativa dos fatos, com o pedido e a causa de
pedir, estejam corretos. Não vejo, pois, vício quanto a tais aspectos, daí porque rejeito a
preliminar.

Nesse sentido:

"A erronia  do nomen juris  conferido à  ação proposta  não  lança
qualquer  reflexo negativo  na  causa,  não  gerando-lhe  a  carência,
sempre  que  a  exposição  fática  contida  na  vestibular
compatibilizar-se com a proposição jurídica do postulante (AC n. ,
de Braço do Norte, rel. Des. Trindade dos Santos, j. Em 14-3-02)”.3

Adianto, contudo, compulsando os autos e analisando a casuística
posta em deslinde, que os presentes feitos não merecem qualquer provimento, porquanto
a sentença em apreço se afigura irretocável e isenta de vícios.

A esse respeito, fundamental destacar que a controvérsia em desate
transita  em redor  do inadimplemento  de  terços  de  férias  devidos  a  servidora pública
efetiva.

O  direito  à  percepção  das  férias  e  de  seu  terço  constitucional  é
garantia constitucionalmente prevista a todos os trabalhadores, nos termos do artigo 7º,
XVII, da Constituição Federal, estendendo-se, inclusive, aos servidores públicos, consoante
mandamento inscrito no artigo 39, § 3º, da CF.

Neste sentido, destaquem-se os enunciados em referência:

Art.  7º  São direitos dos trabalhadores urbanos e  rurais,  além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
[…]
XVII -  gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,  um
terço a mais do que o salário normal

3 TJPB – 001.2008.014001-3/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 29/11/2011



Artigo  39,  §  3º  -  Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo
público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir. 

Assim, portanto, não restam dúvidas acerca do direito da servidora
pública  litigante  à  percepção  dos  terços  constitucionais  relativamente  ao  último
quinquênio  trabalhado,  o  que  somente  seria  desconstituído  ante  a  inequívoca
comprovação do adimplemento de tais verbas, a qual inocorreu in concreto.

Nesta linha, pois, necessário frisar que o ônus da prova quanto ao
pagamento do terço de férias é do Município litigante,  por constituir  fato extintivo do
direito da autora, conforme previsão expressa do art. 333, II, do CPC. 

Adstrito ao tema, percucientes são os seguintes julgados:

“É  ônus  do  Município  provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do  servidor  ao
recebimento das verbas salariais pleiteadas. Nas causas em que for
vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados consoante
apreciação  equitativa  do  juiz.  Assim,  tendo  o  juízo  monocrático
seguido as balizas legais, não há o que se alterar. Estando a matéria
pacificada por jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça,
impõe-se a negação do seguimento de recurso, nos termos do caput
do art. 557 do CPC” (TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz
convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  VERBAS  SALARIAIS  RETIDAS.
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  ILEGALIDADE.  DIREITO
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ÔNUS DA PROVA
QUE  INCUMBE  À  EDILIDADE  MUNICIPAL.  1/3  DE  FÉRIAS
NÃO GOZADAS. PAGAMENTO DEVIDO. DESPROVIMENTO. -
Configura-se enriquecimento ilícito a retenção de salários por parte
do Município, sendo este ato ilegal e violador de direito líquido e
certo.  -  A  edilidade  municipal  é  a  detentora  do  controle  dos
documentos  públicos,  sendo  seu  dever  comprovar  o  efetivo
pagamento das verbas salariais reclamadas, considerando que ao
servidor é impossível fazer a prova negativa de tal fato. (TJPB –
ROAC 008.2005.000410-3/001 – Rel. Juiz convocado Carlos Neves da
Franca Neto – DJ 10/10/2008)

“[...] Haja vista que a alegação de pagamento de salário representa



fato extintivo de direito,  compete ao empregador produzir  prova
capaz de elidir a presunção de veracidade existente em favor do
trabalhador” (TJPB  -  ACRA  Nº  051.2006.000439-0/001-  Rel.  Juiz
convocado Arnóbio Alves Teodósio – DJ 29/02/2008) 

Também é apropriada a lição de Nelson Nery Júnior:

“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo
ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir  julgamento
contrário  àquele  que  tinha  o  ônus  da  prova  e  dele  não  se
desincumbiu”4.

Portanto, em não tendo restado comprovado,  in casu, o pagamento
das verbas ora discutidas e devidas ao funcionário público demandante, a manutenção do
decisum de 1º grau é imperativa neste tópico, devendo persistir, pois, os exatos termos da
condenação imposta à municipalidade apelante.

Desta  feita,  tomando-se  em  consideração  o  entendimento  ora
esposado, não há como se dar provimento à remessa oficial nem, tampouco, ao recurso
apelatório, dado, sobretudo, que a decisão guerreada se mostra perfeitamente adequada à
conjuntura apresentada.

Por fim, prescreve o art.  557,  caput,  do CPC que o Relator negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  ou  ainda,  em  confronto  com
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior, dispensando
que  o  recurso  seja  julgado  no  colegiado.  Relevante  destacar,  ademais,  que  o  próprio
dispositivo retromencionado alcança o reexame necessário, conforme súmula nº 253, STJ,
verbis:

STJ, Súmula 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir
o recurso, alcança o reexame necessário.

Desse modo, considerando que os presentes recursos encontram-se
em confronto com a jurisprudência dominante do TJPB, nos termos do art. 557, caput, do
CPC, e da Súmula 253, do STJ, rejeito a preliminar e,  no mérito, nego seguimento aos
mesmos, mantendo a sentença guerreada em sua íntegra.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 21 de agosto de 2014.

    Miguel de Britto Lyra Filho
            Juiz Convocado

4 Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:


